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RINGKASAN SKRIPSI 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterkaitan untuk mengetahui nilai 

moral yang terdapat novel Maha Cinta Adam-Hawa karya Muhammad El-

Natsir. Alasan peneliti memilih novel Maha Cinta Adam-Hawa karya 

Muhammad El-Natsir, yaitu pertama novel ini memiliki keistimewaan yang 

tidak dimiliki pengarang lain yang menceritakan kisah cinta yang merupakan 

gambaran lengkap perjalanan manusia pertama, yaitu Nabi Adam As dan 

Hawa yang secara langsung digambarkan pada manusia masa kini yang 

bernama Adam dan Hawa, kedua novel ini terdapat nilai kehidupan yang 

dapat dijadikan sebagai cermin kehidupan yang baik bagi pembaca terutama 

pada nilai moral yang tedapat pada novel tersebut, Ketiga Novel Maha Cinta 

Adam-Hawa merupakan salah satu novel inspiratif pengasah kekuatan cinta. 

Dalam hal ini beberapa keistimewaan yang dimiliki novel Maha Cinta adam-

Hawa  juga terdapat pada novel lain yang memiliki pesan moral, sosial, 

pendidikan, namun kisah dan penokohannya yang berbeda sehingga novel ini 

memiliki keistimewaan tersendiri. Novel Maha Cinta Adam-Hawa belum 

pernah dianalisis atau diteliti dalam bentuk nilai moral, maka dari itu peneliti 

beranggapan novel tersebut sangat menarik untuk dianalisis atau dikaji dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

 Fokus dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimanakah nilai-nilai moral yang 

terkandung dalam novel Maha Cinta Adam-Hawa karya Muhammad El-

Natsir”. Sub fokus penelitian antara lain: pertama, Bagaimanakah nilai-nilai 

moral yang berhubungan dengan diri sendiri dalam novel Maha Cinta Adam-

Hawa karya Muhammad El-Natsir?. Kedua, bagaimanakah nilai moral yang 

berhubungan dengan sesama manusia dalam  novel Maha Cinta Adam-Hawa 

karya Muhammad El-Natsir?.   

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan bentuk penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpul data dengan menggunakan studi dokumenter 

serta dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Sastra. Alat pengumpul data 

yang digunakan adalah manusia, yaitu peneliti sendiri sebagai instrument 

kunci. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

Analisis dilakukan dengan mencari kalimat-kalimat yang dianggap 

mengandung nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel Maha 

Cinta Adam-Hawa karya Muhammad El-Natsir meliputi (1) Nilai moral yang 

berhubungan dengan diri sendiri, meliputi jujur, adil, menghargai, dan kerja 

keras. (2) Nilai moral yang berhubungan dengan sesama manusia, meliputi 

tolong-menolong, kasih sayang, kerukunan. Berdasarkan analisis data, 

penelitian ini menghasilkan suatu simpulan. 

 

 

 

 




